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Çocuk işçiliği hepimizi etkileyen küresel bir insan hakları sorunudur. Çocuk işçiliği, yaşları ya 
da yapılan işin doğası nedeniyle çocukların yapmasının yasaklandığı işleri ifade etmektedir. 
Çocukların çocukluklarını yaşama hakkı, iyi eğitim hakkı ve güvenli biçimde büyüme ve 
tehlikelerden korunma hakkı ellerinden alınmaktadır. ILO’nun vizyonu, topluluklar, sektörler 
ve ülkelerin giderek daha çok çocuk işçiliğinden arındığı ve tüm çocukların kaliteli eğitime 
erişebildiği bir dünyadır.

73 MİLYONU
TEHLİKELİ 
İŞLERDE 

ÇALIŞIYOR

152 MİLYONU
ÇOCUK  

İŞÇİ 

VE BU ÇOCUKLARIN

 

75 MİLYONU
KENDİ AİLELERİ 
İÇİN ÜCRETSİZ 

OLARAK  
ÇALIŞIYOR 

108 MİLYONU
TARIM  

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞIYOR 

VE BU ÇOCUKLARIN

Günümüzde, 5-17 yaş aralığındaki çocukların 
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Çocuklar çalışmamalı, 
hayallerinin peşinden koşmalı!

1919-2019
ILO’nun Yüzüncü Yılı ve Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, ILO’nun 100 yıllık sürede 
çocuk işçiliğiyle mücadele etmek üzere ülkelere sağladığı destekler konusunda kaydedilen 
gelişmelere bakacağız. Çocuk işçiliğinin etkin biçimde ortadan kaldırılması, ILO’nun 1919 yılında 
üzerine inşa edildiği ilkelerden biridir ve ilk günden bu yana temel hedeflerden biri olmaya 
devam etmiştir.

Bu Dünya Günü’nde ayrıca, 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi kapsamında, Hedef 
8.7 başlığı altında 2025 yılına kadar çocuk 
işçiliğinin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik uluslararası topluma yapılan çağrının 
başarıya ulaşmasını dört gözle bekliyoruz. 
Temel amacı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
8.7’ye ulaşmak olan 8.7 İttifakı’nı (Alliance 8.7) 
desteklemek üzere, dünya toplumunun çocuk 
işçiliğinin tüm biçimlerini ortadan kaldırma 
konusundaki çalışmalarına sıkı biçimde devam 
edebilmesi için geriye kalan zorlukların ortadan 
kaldırılmasına yönelik ivedi eylem çağrısında 
bulunuyoruz.

2019 yılı ILO’nun 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin 
(1999) kabul edilişinin 20. yılıdır. Evrensel 
onayının gerçekleşmesine birkaç ülke 
kalmıştır. Böylece, dünya genelinde 5-17 yaş 
aralığındaki çocukların yüzde 99,9’undan fazlası 
bu sözleşmenin kapsamındadır. Bu Dünya 
Günü’nde, 182 No’lu Sözleşme’nin ve ILO’nun 
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi’nin (1973) 
evrensel düzeyde onaylanması ve tam olarak 
uygulanması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, 
hem yetişkinleri hem de çocukları koruyan  
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 2014 Protokolü’nün 
(P029) de onaylanmasını teşvik ediyoruz.

En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk 

İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına 

İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, 
1999 (No. 182) / Asgari Yaş 

Sözleşmesi, 1973
 (No. 138) / Zorla Çalıştırma 

Sözleşmesi 2014 
Protokolü

(P029)
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELENİN YÜZ YILI – ILO’NUN VE PAYDAŞLARININ ROLÜ

ILO’nun ilk yıllarında çocuk işçiliğine ilişkin belirlenen standartlar, çocuk 
haklarına ilişkin ilk uluslararası standartlardır. Asgari Yaş konusunda 
kabul edilen sektörel Sözleşmeler dizisi 1973 yılında 138 No’lu Asgari Yaş 
Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle bir araya getirilmiştir. Günümüzde bu 
Sözleşme, ILO 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması 
ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (1999) ile birlikte 
önemli insan ve çalışma hakları standartları olarak geniş kapsamda  
kabul görmektedir.

Yıllar içerisinde, stratejiler ve müdahaleler değişim göstermiştir.  
Son yıllarda, ILO’nun çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı 
alanlarındaki eylemlerini bir araya getiren Küresel Öncü Program 
“IPEC+” programının da içerisinde yer aldığı çalışma yaşamında 
temel ilke ve haklar yaklaşımına odaklanılmaktadır. Ayrıca, tedarik 
zincirlerinde, kırılgan durumlarda ve kriz hallerinde, çocuk işçiliğinin 
büyük çoğunluğunun yer aldığı kırsal ve kayıtdışı ekonomilerde 
çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik özel stratejiler geliştirme ihtiyacı 
konusunda giderek artan bir farkındalık söz konusudur.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve özellikle İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme başlıklı Hedef 8’in altında yer alan ve 2025 yılına kadar 
çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin etkin biçimde ortadan kaldırılması 
çağrısında bulunan Hedef 8.7’nin, 2015 yılında kabulü, yenilenmiş bir 
taahhüdü temsil etmektedir.

Bu bağlamda, 2016 yılında 8.7 İttifakı’nın (Alliance 8.7) ve 2017 yılında IV. 
Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde Sona Erdirilmesi Küresel Konferansı’nın hayata 
geçirilmesi, çocuk işçiliğinden arındırılmış bir dünya hedefine doğru giden 
yolda yakın zamanda ulaşılan dönüm noktalarıdır.

Yüz yıl önce, çocuk işçiliğinin sistematik olarak kullanımı dünyanın pek çok yerinde itiraz edilmeyen 
bir uygulamaydı. Günümüzde ise çocuk işçiliğinin yasaklanması ve etkili biçimde düzenlenmesi 
ihtiyacı neredeyse evrensel olarak kabul gören bir konu.

2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi

2015

5 No’lu Asgari Yaş
(Sanayi)

Sözleşmesi

1919

III. Çocuk İşçiliği 
Küresel Konferansı,  

Brezilya

2013
II. Çocuk İşçiliği 

Küresel Konferansı,
Lahey

2010

138 No’lu Asgari 
Yaş Sözleşmesi

1973

Çocuk İşçiliğinin ve Zorla 
Çalıştırmanın Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Program (IPEC+)

2015
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELENİN YÜZ YILI – ILO’NUN VE PAYDAŞLARININ ROLÜ

1980’li yıllardan itibaren, özellikle de 1992 yılında Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)’nın 
kurulmasından sonra, ILO, çocuk işçiliğiyle mücadele 
konusunda farkındalık, kararlılık ve bilgi birikimi oluşturmak 
ve etkili kanun, politika ve eylemleri desteklemek için 
paydaşları ile birlikte çalışmıştır.

1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, 2008 tarihli Adil bir 
Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi ve çalışma yaşamında temel ilkeler ve 
haklara ilişkin 2012 ve 2017 tarihli Uluslararası Çalışma Konferansı kararları, örgütlenme 
özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı ve çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve çalışma 
yaşamında ayrımcılıktan uzak olma hakkı da dahil olmak üzere, bu hakların önemini 
ve bölünmezliğini teyit etmektedir.

8.7 İttifakı (Alliance 8.7), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7’ye ulaşmaya kendini adamış küresel 
bir stratejik ortaklıktır. Bu İttifak kapsamında, ILO, paydaşlarıyla birlikte, çocuk işçiliği, zorla 
çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanındaki eylemleri hızlandırmak 
için çalışmaktadır. İttifak’ın Çalışma Grupları (göç, tedarik zincirleri, hukukun üstünlüğü, yönetişim, 
çatışmalar ve insani yardım ortamı) ve rehber ülkeler, küresel düzeyde ve ülkeler düzeyinde eylem 
rotasını belirlemektedir.

IV. Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde Sona Erdirilmesi Küresel Konferansı’nda, Hedef 8.7’ye ulaşılması 
için gösterilen çabayı hızlandıracak temel ilke ve eylemleri içeren Buenos Aires Bildirgesi kabul 
edilmiştir. Verilen yaklaşık 100 taahhüt, hükümet, işçi ve işveren örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin 
ileriye dönük taahhütlerini ortaya koymaktadır.

2025
SIFIR ÇOCUK 

İŞÇİLİĞİ

Yüz yıl önce, çocuk işçiliğinin sistematik olarak kullanımı dünyanın pek çok yerinde itiraz edilmeyen 
bir uygulamaydı. Günümüzde ise çocuk işçiliğinin yasaklanması ve etkili biçimde düzenlenmesi 
ihtiyacı neredeyse evrensel olarak kabul gören bir konu.

I. Çocuk İşçiliği 
Uluslararası Konferansı, 

Oslo

1997

Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslararası 

Programı (IPEC)’nın Başlatılması

1992

Adil bir Küreselleşme için 
Sosyal Adalet Bildirgesi

2008
ILO 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 

Eylem Sözleşmesi

1999

IV. Çocuk İşçiliğinin Kalıcı 
Biçimde Sona Erdirilmesi Küresel 

Konferansı, Buenos Aires

2017
8.7 İttifakı’nın  

(Alliance 8.7) Hayata  
Geçirilmesi

2016

Çalışma Yaşamında  
Temel İlkeler ve  
Haklar Bildirgesi

1998
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Bulgular, aşağıdaki dört temel politika alanındaki önlemlerin - temelinde sosyal diyalog olmak 
üzere- çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik umut vaadettiğini ve bugünden 2025 yılına kadar 
yürütülecek çalışmalara ilişkin stratejinin temel unsurlarını ortaya koyduğunu göstermektedir.

Bu politika alanları, yalnızca yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli eğitim ve insana yakışır iş 
alanlarına ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri değil, aynı zamanda 2030 Gündemi’nin “barışçıl, 
adil ve kapsayıcı toplumlar” meydana getirilmesine yönelik temel hedefi ile de bağlantılıdır.

2025’E GİDEN YOL

YASAL DÜZENLEMELER

Çocuk işçiliğine ilişkin Sözleşmelerin geniş 
kapsamda onaylanması ile birlikte artık pek 
çok ülke çocukların çalışmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler de yapmış bulunmaktadır. 
Uygulamanın güçlendirilmesi ve iş teftişi 
hizmetlerinin ulaşamadığı yerlere, özellikle 
de en kötü çalışma biçimlerinin meydana 
gelebileceği ekonominin “gizli” kısımlarına 
ulaşılması için stratejiler geliştirilmelidir.

İŞGÜCÜ PİYASALARI

Çocuk işçilerin çoğunluğu aile çiftliklerinde 
veya diğer aile işletmelerinde ücretsiz olarak 
çalışmaktadır. Çocuk işçiliği ayrıca kayıtdışı 
ekonomide yoğunlaşmaktadır. Yetişkinler 
ve yasal çalışma çağındaki gençler için 
insana yakışır işleri teşvik eden, kırsal geçim 
kaynaklarını ve gelirleri iyileştiren ve kayıtdışı 
ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi 
destekleyen işgücü piyasası politikaları çocuk 
işçiliğiyle mücadelede kilit unsurlardır. 

SOSYAL KORUMA

Toplum veya aile düzeyinde yoksulluk, çocuk 
işçiliğinin temel nedenlerinden biridir. Sosyal 
güvenlik programlarına erişim, ailelerin 
çocuk işçiliğine yönelmesine neden olan 
kırılganlıkları hafifletmek yoluyla çocuk 
işçiliğinin önlenmesine katkıda bulunabilir.

EĞİTİM

Hem kız hem de erkek çocuklarının en 
azından asgari çalışma yaşına gelene kadar 
kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması 
çocuk işçiliğiyle mücadelede temel politika 
araçlarından biri olmaya devam etmektedir. 
Otomasyonun çalışma yaşamının geleceğini 
değiştirdiği bir çağda, kaliteli eğitime ve 
çocukların gerekli temel becerilere sahip 
olmalarının sağlanmasına duyulan ihtiyaç 
daha önce hiç olmadığı kadar fazladır.
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Herkes için insana yakışır ve sürdürülebilir gelir sağlayan bir çalışma yaşamı geleceğine, 
çocuk işçiliği ortadan kaldırılmadan ulaşılması mümkün değildir. 1919 yılından bu 
yana sanayide büyük bir ilerleme kaydedilmiş olmakla beraber, bizim istediğimiz 
çalışma yaşamı geleceği ve bu geleceğin dayandığı unsur olan çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi, kırsal ekonomiye, özellikle de durumun kötüleştiği Sahraaltı Afrika’ya 
yenilenmiş ve yoğunlaşmış biçimde odaklanılmasını gerektirmektedir. Bu büyük çocuk 
işçiliği sorunu ve dördüncü sanayi devriminin, kentsel ve kırsal her alanda işgücü 
piyasaları üzerindeki etkisi; Çalışma Yaşamının Geleceği, tüm temel haklar ve eğitim 
reformu arasındaki hayati bağlantının her ikisine de yapılacak müdahalenin merkezinde 
olması gerektiğini göstermektedir. Evrensel, ücretsiz ve kaliteli eğitim çocukları, çoğumuz 
için bugünkünden çok daha farklı olacak bir çalışma yaşamı geleceğinde tatmin edici 
bir hayata sahip olabilmeleri için gereken bilgi ve becerilerle donatmalıdır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN OLMADIĞI BİR ÇALIŞMA YAŞAMI GELECEĞİ

Günümüz dünyasında çocuk 
işçiliğinin sürmesi kabul edilemez. 
Şimdi harekete geçmeliyiz!

246 milyon çocuk işçi
222

215

168
152

137

Çocuk işçiliğin tüm biçimlerinin sona 
erdirilmesi için Hedef 8.7 tarihi

20252008

2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik öngörülen eğilim

2012-2016 yılları arasındaki ilerleme 
hızına ilişkin eğilim çizgisi

2016201220042000 2020



Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü 
hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, BM 
kuruluşları ve çocuk işçiliğiyle mücadele 
alanındaki diğer pek çok kuruluş tarafından 
geniş biçimde desteklenmektedir. Sizi ve 
kurumunuzu, 2019 Dünya Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Günü’nün bir parçası
olmaya davet ediyoruz.

Bize katılın ve çocuk işçiliğine karşı yürütülen 
dünya çapındaki mücadelede siz de sesinizi 
duyurun. 

Eğer ülkeniz henüz onaylamamışsa, 
Hükümetinize çocuk işçiliği Sözleşmelerini 
imzalama çağrısında bulunun.  
“Birimiz Hepimiz İçin” Yüzüncü Yıl Onaylama 
Kampanyası hakkında bilgi için:
www.ilo.org/100ratification

Daha fazla bilgi için,
childlabour@ilo.org 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

BİZE KATILIN

www.ilo.org/ChildLabourWorldDay#NoChildLabour

Uluslararası Çalışma Örgütü sosyal adaletin 
geliştirilmesi ve insana yakışır işin desteklenmesi 
alanlarındaki çalışmalarının 100. yılını kutluyor. 
ILO’nun çocuk işçiliği gibi konulardaki  
çalışmaları hakkında bilgi edinmek için:  
ilo.org/100

DÜNYA ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ İLE  
MÜCADELE GÜNÜ 
12 HAZİRAN 2019

www.ilo.org/ChildLabourWorldDay#NOChildLabour

ÇOCUKLAR ÇALIŞMAMALI,  
HAYALLERİNİN 
PEŞİNDEN KOŞMALI!

 
 

 
 


